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Abstrakt 

Ämne: Sociologi 

Nivå: Grundnivå, 61-90 hp 

Titel: Upplevelsen av moderskapet – en kvalitativ studie om moderskap, föräldraledighet och 

normer. 

Författare: Löfgren, Sofia  

Handledare: Schmitz, Eva 

 

Denna sociologiska uppsats behandlar den subjektiva upplevelsen av moderskapet. Det som 

problematiseras är vilka normativa förväntningar kvinnorna upplever i moderskapet samt hur 

de upplever att familjelivet förändras efter att paret fått barn. Uppsatsen belyser dessa 

problem utifrån ett före- och efterperspektiv relaterat till hushållet, yrkesarbete och 

föräldraskap.   

Modersbilden i dagens samhälle vrids mellan ett husmors ideal och den framgångsrike 

yrkeskarriäristen. Den goda modern lever upp till hushållsidealet, har en framgångsrik karriär 

och vårdar sitt yttre efter dagens alla hälso- och skönhetsideal. De kvinnor jag har intervjuat 

om sin upplevelse av moderskapet beskriver hur de försöker att matcha dessa ideal samtidigt 

som de gör uttryck för att de är medvetna om orimligheten i att samtidigt vara aktiv på alla 

dessa arenor. Vidare beskrivs hur parets relation går från att ha varit symmetrisk till att bli 

mer asymmetrisk, då familjen blir mer könsspecialiserad varpå traditionella, normativa och 

stereotypa roller tilldelas familjens medlemmar. Uppsatsen vill besvara följande frågor: 

 Föräldraledigheten – Vems ansvar? 

 Föräldraledigheten – Hur förändras parets jämställdhet och hushållets arbetsdelning 

efter barnets nedkomst? 

 Moderskapet – Vilka förväntningar, normer och ideal upplever kvinnorna? 

Undersökningen bygger på en kvalitativ forskningsstrategi där ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer med 10 mödrar utgör tyngdpunkten för det empiriska underlaget.  

 

Nyckelord: moderskap, föräldraroller, upplevelse, genus, normer, makt, diskurs  
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1. Inledning 
 

”Jag upplever ofta att alla andra mammor klarar allt galant, 

de lagar egen ekologisk mat och går till lekplatsen även om 

det regnar och så där … det känns liksom som om jag borde ta 

mig i kragen och fixa allt man borde göra för att barnen ska 

må bra.” (Anna) 

 

Då jag själv är småbarns mamma och dagligen träffar andra småbarnsföräldrar, har ett intresse 

för ämnet moderskap och normer vuxit fram. ”Mammorna i parken” ger dagligen uttryck för 

hur starka normer kring moderskapet skuldbelägger dem. Dessa mödrar slits mellan olika krav 

på hur omsorgen om barnen skall utföras, kraven på det välstädade hemmet, de nybakade 

bullarna och att återgå till jobbet för att göra karriär, - dock utan att barnen skall behöva 

drabbas av långa dagar på dagis, förstås.  

Att det finns starka normer om moderskapet framgår tydligt i forskning om ämnet. Detta 

bekräftas även av Maria Jansson, Statsvetare och genusforskare vid Stockholms Universitet. I 

en intervju i Sydsvenskan (In på livet 14juni 2011) beskriver hon hur normer om moderskapet 

är ett sätt att utöva makt och kontrollera kvinnors handlingsutrymme. 

”… Hela konstruktionen av moderskapet är ett sätt att kontrollera kvinnor. Och kvinnor 

används för att bevaka andra kvinnor. Vi kontrollerar också oss själva eftersom vi känner på 

oss när vi bryter mot en norm… Kritik är att vänta när de bryter mot de starka normer som 

finns kring moderskap. Genom att gladeligen arbeta när de är nyblivna mammor till 

exempel… Det här är ett tecken på att kvinnor fortfarande har ett mycket litet 

handlingsutrymme i samhället…” 

Hur ser vardagen ut för mödrar som är på föräldraledighet? Vem tar ut föräldradagarna och 

vem tar därmed ansvar för omsorgen om barnen? Vilka ideal försöker kvinnorna leva upp till 

och hur påverkas dessa av föräldraledigheten?  

Förväntningarna på moderskapet och det verkliga moderskapet sammanfaller inte alltid. De 

kvinnor jag har intervjuat beskriver hur de försöker orienterar sitt moderskap i glappet mellan 

ideal och verklighet. 
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1.1 Syfte och problemformulering 

Denna sociologiska uppsats behandlar den subjektiva upplevelsen av moderskapet. 

Problematiseringen kretsar runt de normativa förväntningar kvinnorna upplever i moderskapet 

samt hur kvinnorna upplever att jämställdheten och arbetsdelningen i en parrelation förändras 

efter att paret fått barn. Uppsatsen belyser dessa problem utifrån ett före- och efterperspektiv.  

 

Studiens frågeställningar; 

 Föräldraledigheten – Vems ansvar? 

 Föräldraledigheten – Hur förändras parets jämställdhet och hushållets arbetsdelning 

efter barnets nedkomst? 

 Moderskapet – Vilka förväntningar, normer och ideal upplever kvinnorna? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med en kort historisk sammanfattning av det socialt konstruerade 

moderskapet och den sociologiska synen på familjen. Detta avsnitt följs av tidigare studier 

som belyser moderskapsideologier, genus och könsroller. I avsnittet redogörs även för 

forskning om att kombinera familjeliv och arbetsliv samt om hur könsmaktsordningen 

reproduceras i ett parförhållande i samband med att dessa får barn.  

 

I metoddelen ges en beskrivning av forskningsprocessens samtliga steg, kritiska reflektioner 

samt etiska överväganden.  Metodavsnittet följs av den teoretiska referensram viken ligger till 

grund för analysen av empirin.  

Följande två avsnitt behandlar resultat och analys av empirin. Dessa presenteras utifrån tre 

teman som bygger på studiens frågeställningar.  

I diskussionsavsnittet förs en avslutande diskussion som bygger på resultat och analys, egna 

reflektioner samt förslag på framtida forskning. 
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2. Bakgrund  
För att kunna förstå dagens föräldraskap och hur mödrarna i studien relaterar till och 

upplever sitt moderskap och familjelivet, har jag valt att göra en kort historisk 

sammanfattning av det socialt konstruerade moderskapet och den sociologiska synen på 

familjen efter industrialiseringen i västvärlden. 

2.1 Familjen i en historisk kontext 

I det förindustriella samhället var kvinnan rättsligt underordnad mannen (make eller far). 

Industrialismens genombrott då självhushållning ersattes av lönearbetet är en stor orsak till 

patriarkatets upplösning och framväxten av nya familjeideal. Den borgerliga familjen med 

mannen som familjeförsörjare och kvinnan som maka och mor blev det nya familjeidealet. 

Kvinnans naturliga uppgift ansågs vara att vårda hemmet, föda och fostra barn (Ahrne, 

Roman & Franzen, 2003). 1921 blev kvinnor och män formellt jämställda. Samma rättigheter 

och skyldigheter vad gäller familjens försörjning, omsorg och fostran av barn och hemmets 

förvaltning kom att gälla för båda könen. Under nittonhundratalet har den formella 

jämställdheten utvecklats, kvinnor har blivit yrkesarbetande och ideologin om hur könen 

komplimenterar varandra har ersatts av den om könens likhet (Ahrne, Roman & Franzen, 

2003). 

Under femtiotalet hade funktionalistiska teorier stor betydelse vad gäller analysen av 

familjens inre struktur. Rollfördelningen inom familjen och mellan könen ansågs tillgodogöra 

det moderna samhällets behov. Kvinnans roll inom familjen blev att tillgodose de inre 

relationerna och känslomässiga behov medan mannens roll blev att sköta familjens relationer 

utåt och tillgodose dess materiella behov. Flertalet teoretiker ansåg, och bland dessa särskilt 

Talcott Parsons, att förklaringen till könens uppdelning fanns att hitta i kvinnans funktion i 

den biologiska reproduktionen. 

Ulrich Becks moderna teorier om familjen har en bakgrund mot individualiseringen och 

avtraditionaliseringen. Beck (2002) menar att den tydliga rollfördelningen i familjen har 

ersatts av den förhandlande familjen. Traditionella värden ifrågasätts i allt större utsträckning 

och individuella värden och rättigheter får större utrymme i samband med att kollektivistiska 

ideologier trycks undan. Forskning visar dock att även om de flesta kvinnor i Sverige idag 

förvärvsarbetar, har de fortfarande huvudansvaret för hushållet och barnen. Kvinnor gör 

merparten av allt hushållsarbete och tar ut den största delen av föräldraförsäkringen. Kvinnor 

arbetar dessutom i större utsträckning deltid än männen (Ahrne & Roman 1997). 
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3. Tidigare forskning 

Tidigare forskning ligger till grund för att kunna skapa en teoretisk plattform till 

undersökningen, vilket även används som ett verktyg för att kunna analysera empirin. Nedan 

presenterar jag ett utdrag av tidigare forskning från fältet.  

3.1 Studier om att kombinera arbetsliv och familjeliv 

Att vara kvinna och framför allt moder innebär ofta att ha en press på sig att leva upp till de 

dubbla och även tredimensionella rollerna förvärvsarbetare, husmoder och kvinna. Detta är 

något som tangeras i ett flertal studier om moderskap och arbete. Margareta Bäck-Wiklund & 

Birgitta Bergsten (1997) beskriver i sin studie Det moderna föräldraskapet: en studie av 

familj och kön i förändring hur den moderna familjen slits mellan olika värderingar på jobbet, 

hemma och genom massmedias påverkan. Vidare menar man i studien att kvinnor och män 

förväntas leva jämlikt samt att forskning visar att kvinnors orientering mot arbetslivet ökar 

samtidigt som mäns orientering mot familjelivet ökar, men trots detta finns de könsbundna 

traditionella mönster kvar när det gäller ansvar och arbetsdelning i hemmen. Även Mikael 

Nordenmark (2004) redogör i sin studie Arbetsliv, familjeliv och kön att kvinnors deltagande 

på arbetsmarknaden ökar samtidigt som statistik visar att kvinnan i barnfamiljer ägnar dubbelt 

så mycket tid till hushållsarbete jämfört med männen. I begreppet hushållarbete ingår här den 

typen av arbete som syftar till att sköta hemmet och familjemedlemmarna. Ytterligare en 

studie som berör ämnet är I sällskap med skulden: Om den moderna mammans vardag av 

författaren Ylva Elvin-Nowak (2001) beskrivs ett modernt koncept som bygger på att kvinnan 

ska både kunna och vilja kombinera moderskapet med yrkesarbetet.   

3.2 Studier om moderskapsideologier 

Att det finns starka normativa förväntningar på mödrar bekräftas i ett flertal studier. Ulla 

Holm (1993) vill i sin studie Medvetande och praxis visa att moderskapet inte är biologiskt 

utan socialt skapat. Egenskaper som anses vara ”modrande” behäftas med normativa 

kvinnliga attribut. Detta gör att moderskapet blir en social praktik som konstrueras utifrån vad 

som anses vara kvinnliga förmågor. Sammanfattningsvis menar hon att moderskapet något 

som har konstruerats utifrån inlärda sociala praktiker. Även Ylva Elvin-Nowak (1999) har 

gjort en studie Accompanied By Guilt- Modern motherhood the Swedish way om hur en 

moder skall vara utifrån rådande samhällsnormer. Hon menar att det inte är ovanligt att 

kvinnor får skuldkänslor om de inte lyckas leva upp till de normativa värderingar samhället 

har om hur en god moder förväntas vara. I kraven ingår att ansvara för- och utföra den 

praktiska omsorgen om barn, familj och hushåll.  Vidare belyser Helene Brembeck (2003) 
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med sin studie De nya mödrarna att moderskapet är behäftat med ett nätverk av 

föreställningar och idéer som kvinnorna tar till sig när de blir mödrar. Moderskapet blir den 

primära identiteten hos kvinnorna. Kvinnorna identifierar sig först och främst som mammor, 

vilket leder till att andras behov (barn och make) sätts före deras egna. Hon skriver vidare om 

de traditionella värderingar i moderskapet som innebär att kvinnans liv får mening först i 

samband med att hon får barn.  

3.3 Studier om kön, genus och könsroller 

Carin Holmberg (2003) har i sin avhandling Det kallas kärlek undersökt hur unga 

heterosexuella par utan barn, som upplevs som jämställda, tolkar varandra utifrån 

föreställningar om genus. Hon menar att deras förhållningsätt emot varandra speglar 

samhällets kollektiva värderingar om vad som är kvinnligt och vad som är manligt. Det 

maktförhållande av överordning och underordning som paret skapar och upprätthåller i 

relation återspeglar könsmaktsförhållandet i samhället. I Hemmet, barnen och makten av 

Göran Ahrne & Christine Roman (1997) är en av slutsatserna att när det mer eller mindre 

jämställda paret bildar familj, dvs. när barnen föds, tenderar den traditionella arbetsdelningen 

mellan könen uppstå. Detta betyder att det är just familjebildningen som är orsak till 

reproduktionen av könsmaktsordningen. Ahrne & Roman(1997) förklarar detta med att både 

män och kvinnor har en traditionell normativ syn på moderskapet och därför väljer kvinnorna 

själva att vara hemma i större utsträckning än männen.  
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4. Metod 

I följande avsnitt redogör jag för vilken metodologisk ansats som studien bygger på, hur 

informanterna valts ut samt en presentation av dessa. Detta följs av en redogörelse för 

intervju som metod samt hur datainsamlingen och bearbetningen av densamma har gått till. 

Avslutningsvis diskuteras kritiska reflektioner, studiens trovärdighet samt etiska principer. 

 

4.1 Metodologisk ansats 

Vetenskapsteorin har två huvudinriktningar när det gäller synen på kunskap, den första 

inriktningen kallas positivism och kommer ursprungligen från naturvetenskapen. Positivismen 

strävar efter absolut kunskap och tar inte hänsyn till tolkning och förståelse. I den andra, det 

hermeneutiska perspektivet vill man få en ökad förståelse för olika fenomen. Forskningen kan 

ofta handla om individers upplevelser och känslor för det fenomen man undersöker. 

Tolkningsprocessen växlar mellan helhet och del, man kan likna arbetet vid en spiral där man 

jobbar sig djupare ner i fenomenet genom att relatera helhet och del tillvarandra. Förförståelse 

är centralt. Man menar att utan förförståelse kan vi inte skapa mening. Även forskarens 

förförståelse är viktig under forskningen då den är avgörande för hur denne tolkar och förstår 

sin omvärld (Lundin 2008). Att utgå ifrån den hermeneutiska tanken om hur mening skapas 

för individer kan jag genom intervjuer närma mig en förståelse för individens subjektiva 

upplevelse, tankar och känslor. Den strategi som bäst fångar individers tankar och upplevelse 

är den kvalitativa forskningsstrategin. Elin Lundin (2008) menar vidare att den kvalitativa 

forskningsstrategin öppnar upp för olika teoretiska referensramar. Det betyder att man tar en 

utgångspunkt i sin problemformulering och låter den bestämma metod och de teoretiska 

tolkningsramarna. Grundad teori handlar om att låta forskningen skapa nya förklaringar eller 

teorier vilka är grundade i empiriska data. Man jobbar nära empirin och låter forskningen 

växa fram i ett växelspel mellan empiri och teori (Lundin 2008). Genom att använda mig av 

grundad teori låter jag de data jag samlat in genom intervjuer vara det som styr mitt arbete. 

Grundad teori fokuserar på skapandet av teori utifrån systematiskt insamlad data för att finna 

en teori som passar sitt användningsområde (Watt Boolsen, 2007). 

4.2 Val av informanter 

Ett sätt att få kontakt med informanter som vill ställa upp med sitt deltagande är att använda 

sig av kedjeurval.  Med kedjeurval menas att ”en grupp av informanter förmedlar kontakten 

vidare med nästa” (Bryman; 2004). Under ett besök på öppna förskolan fick jag kontakt med 

en informant som ville ställa upp på intervju. Denne förmedlade sedan vidare kontakter med 
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andra mödrar som i sin tur förmedlade nya kontakter genom att ge mig ett kontakt tips via det 

sociala mediet facebook. Den första kontakten med informanterna upprättades i största 

utsträckning över facebook, då jag skickade ett informationsmail om studien och en förfrågan 

om deras deltagande. I två fall togs en första kontakt över telefon.  På så sätt fick jag 

möjligheten att samtala med 10 kvinnor om deras livssituation. Då informanterna i stor 

utsträckning känner till varandra och vistas på samma arenor har jag valt att avidentifiera allt 

material. För att anonymisera deltagarna kommer inte detaljer vid intervjusituationerna att 

återges.  

4.3 Presentation av informanterna 

Studien baseras på intervjuer med tio kvinnor om deras upplevelser av moderskapet. 

Kvinnorna har fått fingerade namn för att dölja deras identitet. ”Stina” har två barn och är 

föräldraledig. ”Angelica, ”Johanna” och ”Susanne” har ett barn var och väntar sitt andra. 

Resterande sex kvinnor, ”Christina”, ”Sara”, ”Anna”, ”Lotta”, ”Irene” och ”Camilla” har 

ett barn var. Alla barn är under 4 år och samtliga kvinnor är föräldralediga just nu. Sju av 

informanterna levde i ett samboförhållande där båda jobbade heltid innan de fick barn. Två av 

informanterna var studerande när de blev gravida, deras sambo arbetade heltid. En informant 

levde i ett särbo förhållande när graviditeten upptäcktes, detta par är numera sambo. Båda 

arbetade heltid vid tiden för graviditeten. Graden av utbildningsnivå varierar utan samband 

med kön. Däremot har samtliga män har en högre inkomst än sin respektive partner. I 

samtliga fall är kvinnan den som har varit hemma först, mest och längst andel av 

föräldradagarna. Mannen har i några av fallen inte varit hemma mer än de tio första dagarna 

vid barnets födsel. Jag har medvetet valt kvinnor som är föräldralediga just nu och som lever i 

en heterosexuell parrelation. Detta för att kunna förstå hur kvinnorna upplever 

föräldraledigheten, moderskapet och relationen till mannen. Jag har valt att ställa frågor som 

fokuserar på hur kvinnan upplever sig själv och hur det har förändrats före och efter att paret 

fick barn.  

4.4 Intervjuer som metod 

Genom att använda sig av intervjuer som forskningsmetod kan man ta del av informanternas 

subjektiva upplevelse och på ett enkelt sätt även verifiera sig om att man har förstått den rätt 

genom att ställa uppföljningsfrågor. Det finns olika varianter av intervjuteknik. Då syftet med 

undersökningen är att belysa individens egna upplevelser, åsikter, känslor och erfarenheter 

lämpar sig intervjuer, då det är lättare att ta del av dessa på djupet. Ostrukturerade intervjuer 

är den teknik som går längst med att lyfta fram den intervjuades tankar. Genom att följa en 
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intervju guide, så kan forskaren sedan låta den intervjuade tala mer eller mindre fritt men ändå 

styra in den intervjuade på de områden man är intresserad av. Denna metod kan även ge 

forskaren en möjlighet att fånga upp nya frågeställningar under det att datainsamlingen pågår. 

(Denscombe, 2000). Det visade sig att kvinnorna i studien själva tog upp sin syn på kroppen 

och hur de upplever att den har förändrats sedan de fick barn, detta tenderade vara något som 

flertalet av informanterna tog upp, därför valde jag att komplettera studien med detta 

ytterligare avsnitt och istället ta bort ett annat som inte var av lika stort intresse för 

informanterna som jag hade trott. Detta resulterade i ett avsnitt som jag inte från början hade 

tänk fokusera på, men som jag kunde hitta många intressanta aspekter i.  

En förutsättning för att forskaren ska kunna bedriva mellanmänsklig forskning är acceptans i 

fältet. Att ha en förförståelse för informanternas livsvärld kan även vara positivt då det är 

lättare att närma sig förståelse och mening i aktörens livsvärld (Aspers, 2006). Detta visade 

sig under intervjuerna genom att kvinnorna tog förgivet att jag förstod vad de talade om då jag 

dels är kvinna och dels har barn i samma ålder.  Jag försöker att förhålla mig neutralt till mitt 

arbete men är medveten om att min förförståelse påverkar mig löpande.  

När alla intervjuer var gjorda skrevs de bandade intervjuerna ut i ordagrann text. De 

intervjuerna som inte bandades skrevs ner på en gång efter intervjutillfället så att värdefull 

information inte skulle tappas bort. När detta var klart påbörjades kodningen av materialet. 

Detta gjordes genom att sortera alla frågor och svar efter olika teman som informanterna tog 

upp under intervjun. Sedan granskades varje tema för sig genom att identifiera återkommande 

uttalanden, likheter och skillnader i materialet. Med den utgångspunkten identifierades de 

olika fenomen. 

4.6 Validitet och reliabilitet och kritiska reflektioner 

Det finns flera aspekter av hur relevant det är att tala om validitet och reliabilitet när det gäller 

kvalitativ forskning. Generellt anses reliabilitet avse tillförlitlighet, vilket undersöker om 

mätningarna är korrekt utförda. En undersökning med god reliabilitet skall kunna upprepas av 

någon annan vid ett annat tillfälle och ge samma resultat. Validitet i kvalitativ forskning 

beskriver hur väl studiens resultat stämmer överens med dess problemformulering. Dock är 

dessa begrepps användbarhet ifrågasatt av en del kvalitativa forskare. Man menar att 

förmågan att genomföra en kvalitativ undersökning på samma sätt två gånger är svårt, då det 

kan anses näst intill omöjligt att ”frysa” en social miljö. Tolkningsprocessen blir även 

problematisk vid en upprepning av undersökningar, då forskarens förförståelse i stor 
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utsträckning ligger till grund för hur det empiriska materialet skall tolkas i analysen (Bryman, 

2004). Då studien studiens syfte är att belysa kvinnors subjektiva upplevelser av moderskapet 

tycker jag att jag har uppnått något som skulle kunna benämnas som god validitet i min 

studie, då detta innebär att problemformulering och resultat stämmer överrens. Men avseende 

reliabiliteten är min utgångspunkt att det rimligtvis inte bara finns en sanning, det blir då 

ointressant att diskutera reliabilitet. En studie som utgår ifrån individers subjektiva 

upplevelser torde inte kunna upprepas vid ett senare tillfälle och ge samma resultat.  

 

Det är svårt, om inte omöjligt att vara neutral i sin forskning. Då jag lever i en liknande 

situation som mina informanter gör, var det av stor vikt att jag blev medveten om min egen 

roll i relation till fältet samt hur den påverkar dem jag interagerar med, när arbetet med 

uppsatsen började. Det är även av stor vikt att fundera över hur min förförståelse påverkar 

resultatet och skrivandet. Under arbetsprocessen har jag noggrant försökt att urskilja mina 

egna åsikter och föreställningar, för att bara fokusera på det empiriskt insamlade materialet 

och därigenom uppnå en neutral forskning.  

4.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets huvudkrav om etiska principer vid forskning har legat som grund när 

kontaken med informanterna upprättades, samt fortlöpande under hela arbetsprocessen. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera berörda personer om den aktuella 

undersökningens syfte, att deras deltagande är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sitt 

deltagande om de så önskar (Bryman 2004). Detta informerade jag om muntligt alternativt 

skriftligt när den första kontakten upprättades, beroende av om det var telefonkontakt eller via 

det sociala mediet facebook detta gjordes. När jag sedan träffade informanten för intervju 

påpekade jag detta ytterligare en gång. Samtyckekravet innebär att deltagandet är frivilligt och 

att samtycke till deltagandet måste lämnas av den deltagande (Bryman 2004).  Informanterna 

blev informerade om att de även efter att intervjun var gjord, kunde känna trygga med att de 

kunde ta tillbaka sitt samtycke om deltagande om de så önskade. Konfidentialitetskravet 

innebär att uppgifter om deltagarna skall behandlas konfidentiellt (Bryman2004). Då 

informanterna vistas i samma miljöer och i stor utsträckning känner till varandra var det av 

ytterst stor vikt att allt material avidentifierades omgående.  
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5. Teoretisk referensram 

Nedan presenteras de sociologiska teorier som ligger till grund för analysen av empirin. 

Syftet med de valda teorierna är att kunna förena individ- och strukturnivå i analysen. 

5.1 Genussystem och genuskontrakt  

Yvonne Hirdman ser relationen mellan man och kvinna som en styrande och högst relevant 

faktor i den historiska processen och beskriver denna relation som ett genussystem. I Genus- 

om det stabilas föränderliga former förklarar Hirdman (2004) genusdiskursen med tre 

formler, vilka hon kallar A -icke A=grundformeln, A-a=jämförelsens formel samt A-B=den 

normativa formeln. 

A-icke A är en tankefigur som beskriver mänskligheten som man- icke man. Kvinnas existens 

är en form av icke-vara. Mannen är norm och kvinnan är en replik på hans vara. A-a beskriver 

kvinnan som en ofullgången och ofullständig man. Denna formel är en form av enkönsmodell, 

där kvinnan är en sämre och svagare version av mannen. Sin underlägsenhet gentemot 

mannen kompenserar kvinnan med sin fåfänga. Kvinnan är en sort inom könet som kan 

variera på skalan A-a, kvinnor och män är således flytande kategorier där vissa kvinnor kan 

vara mer A än a. A-B är en tvåkönsmodell, vilket bygger på ett motsatstänkande. Mannen är 

norm och kvinnan är det som mannen inte är, hans motsats. Grundtanken är isärhållningen av 

könen, dvs. en tanke om att man och kvinna är två helt olika arter, totalt åtskilda. Paradoxen, 

menar Hirdman, ligger i att även om man och kvinna anses vara två skilda arter, jämförs 

kvinnan ändå med mannen, trots särskiljandets logik torde göra dessa ojämförbara.  

Den moderna kvinnan framställs som ett slags aB eller Ba. Kvinnan skall vara typiska B, den 

andra sorten, den feminina, sexuella moderssorten samtidig som hon skall leva ett a-liv. Dvs. 

som likt en man, normen, fast inte riktigt lika fulländad. Grundantagandet är att 

genusskillnader förklaras av könsskillnader, att det finns manliga och kvinnliga egenskaper 

som förklaras av de bilologiska könsskillnaderna. Genussystemet är relationen mellan man 

och kvinna. Detta är ett dynamiskt system/struktur bestående av ett nätverk av processer, 

fenomen, föreställningar och förväntningar som strukturerar, ordnar och kategoriserar kön. 

Hirdman beskriver genussystemet som grundläggande för människans sociala verklighet. 

Genussystemet är basen som ekonomiska, politiska och sociala principer i samhället vilar på.  

Isärhållningen av kön, dvs. tanken om att det som är manligt och det som är kvinnligt är olika 

och inte bör blandas, ordnar individens identitet och handling utifrån dikotomiserande 

principer. Att överskrida dessa orsakar i många fall sociala konsekvenser för individen 

(Hirdman 2004). Därav anpassar individen identitet och handling efter normativa 
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förväntningar på kön, en kvinna gör som kvinnor brukar göra på platser där kvinnor gör det 

dom gör… vice versa för mannen. Isärhållningen av kön legitimerar även tanken om mannen 

som norm (A).  

Ur genussystemet kan det utvecklas ett kontrakt av synliga och osynliga överenskommelser 

om hur män och kvinnor skall förhålla sig till varandra. Genuskontraktet bygger på en tanke 

om könens biologiska och psykologiska olikheter vilket motiverar kategoriseringen av vad 

som är manligt och kvinnligt och hur handling bör anpassas utifrån dessa kategorier. Hirdman 

beskriver kvinnans biologi, bl.a. att hon kan föda barn, som en orsak till legitimeringen av 

kvinnans sociala plats och underordning. Barnafödandet i sig legitimerar en tanke och 

övertygelse om kvinnans naturliga plats i hemmet. Genuskontraktet är seglivat och historiska 

föreställningar om moderskap präglar dagens samhälle. Synliga och osynliga avtal som 

reglerar individers handlingsutrymme utifrån kön nedärvs över generationsgränserna när 

människor interagerar. Normer föreställningar och ideal reproduceras under interaktion. 

Genuskontraktet är dock föränderligt över tid, då det är en pågående process av 

situationsdefinitioner.  

5.2 ”Den goda modern” som en moderskapsdiskurs  

I ett historiskt perspektiv sträcker sig diskurser om moderskap som den goda och uppoffrande 

långt tillbaka i tiden. Dessa förankras ofta i religionens modersbilder av madonnan och barnet 

och jungfru Maria (Bäck-Wiklund m.fl. 2003). I myter och sagor skapas stereotyper och 

normer. Kvinnan framställs som godhet, underordning, natur, passiv, självuppoffrande och 

den som räddas av mannen. Denne, mannen/prinsen, är i sin tur aktiv, handlingskraftig, listig, 

rättvis, prestationsinriktad, lugn, trygg och beskyddande. Ondska, ofta häxor eller ”den onda 

styvmamman” gestaltas av driftiga egencentrerade och aktiva kvinnor (Bäck-Wiklund & 

Bergsten 1997). I Myten o den goda modern av Jorun Berg Slagnes (1974) redogörs för hur 

modersmyten och modersidealet är en kvinna, skapad av naturen för att vårda och fostra barn. 

I uppgiften ingår självuppoffring och förutsättningslös kärlek till barn. Föreställningar om 

moderskap förankras ofta med det biologiska könet. Modersideologin är ett normsystem som 

finns inbyggt i samhällsstrukturen och blir därför en del av individen. Margareta Bäck-

Wiklund & Birgitta Bergsten (1997) skriver att kvinnor ser sig först och främst som mödrar 

och därmed i andra hand som samhällsvarelser. Industrialiseringen kom att cementera den 

borgerliga idyllen (se ovan; familjen i en historisk kontext) och den könsideologiska 

kopplingen mellan mor och barn. Kvinnans plats kom att bli i hemmet, här kunde hon vinna 
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respekt genom att ta ansvar för hemmets och familjens omsorg (Bäck-Wiklund & Bergsten 

1997).  

5.3 Diskursiv makt eller det ”vanligas” makt 

Eva Magnusson (2006) skriver i Hon, han och hemmet; genuspsykologiska perspektiv på 

vardagslivet i barnfamiljer om det naturliga som norm. Företeelser i samhället som kommer 

att upprepas, blir uppfattade som mest naturliga och vanliga, vilket skapar normaliteter. 

Magnusson (2006) menar att det ”normala” och det ”vanliga” fungerar som en slags mall som 

människor frivilligt anpassar sig till. Normaliteter och det vanliga skapas och upprätthålls när 

människor under interaktion bekräftar dem genom att anpassa sig efter dem, lever efter dem 

och föreställer sig dem.  

Normalitetsdefinitionen upprätthåller viss kunskap om vad det innebär att vara en man eller 

kvinna. Den kunskapen framstår som sanningen vilket gör att människor vill forma sig i 

enlighet med sanningen. Detta kallar Magnusson (2006) ”det vanligas makt”, eller ”diskursiv 

makt”. Hon menar att makten verkar genom kulturella föreställningar om vad som är goda 

och dåliga sätt att vara kvinna eller man på. Konsekvenserna av diskursiv makt är 

subjetskapande och inpassning. Detta är en dubbel process där individen blir föremål för en 

viss typ av kunskap om sig själv som bidrar till att skapa en bild av en viss sorts identitet 

(”den goda modern”). När den här identiteten uppnår status som ”det naturliga” eller ”det 

vanliga” kommer kvinnan att vilja anpassa sig efter den. Makten utövas som en form av 

självdisciplinering från insidan som gör att individen upplever sin identitet på ett visst sätt och 

därför anpassar sig efter den (Magnusson 2006). 

Vidare beskriver Magnusson (2006) hur normaliseringen kommit att påverka kvinnors och 

mäns positioner i föräldrarollen. Magnusson (2006) menar att det som många mödrar väljer 

att göra bli norm och det moraliskt riktiga att göra. Vidare skriver hon att 

naturlighetsargumentet är en av de starkaste orsakerna till att kvinnor anses ha det primära 

ansvaret för barnens omsorg.  
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6. Resultat 

Resultatet av intervjuerna presenteras tematisk utifrån studiens tre frågeställningar. I första 

avsnittet; ”Föräldraledigheten – vems ansvar?” redogörs för hur informanterna avgör 

föräldradagarnas fördelning mellan mannen och kvinnan. I avsnitt två;” Föräldraledigheten 

– Hur förändras parets jämställdhet och hushållets arbetsdelning efter barnets nedkomst?” 

beskriver informanterna hur arbetsdelningen hos paren förändrats. I det avslutande stycket; 

”Moderskapet – Vilka förväntningar, normer och ideal upplever kvinnorna?” beskriver 

kvinnorna sina upplevelser av moderskapet. 

6.1 Föräldraledigheten – Vems ansvar? 

En gemensam nämnare är att alla kvinnorna har någon form av sysselsättning som de är 

föräldralediga ifrån, yrkesarbete eller studier. På frågan hur man tänker runt yrkesarbete och 

mammarollen beskriver informanterna att det inte handlar så mycket om man som mamma 

ska jobba eller inte, det var en självklarhet hos alla att de kommer att gå tillbaka till arbetslivet 

förr eller senare. Generellt uttryckte alla informanter en form av saknad efter den sociala 

tillvaron på arbetsplatsen eller med studiekamraterna, så det var istället frågan om när det är 

lämpligt att återgå till sitt arbete.  

” jo, jag ska börja jobba sen, det känner jag, men jag vet inte 

hur länge till jag blir hemma. Jag får se hur det känns. Det är 

klart att jag saknar ju min arbetsplats och alla arbetskamrater, 

men…ja, vi får se…”(Sara) 

Det finns i huvudsak två argument som styr hur man tänker, hur länge det är bra att vara 

hemma utifrån barnets perspektiv och hur man försöker att möta det med sin ekonomi. 

Gemensamt för alla informanter är att de uttrycker en tanke om att det är kvinnans ansvar att 

anpassa yrkeslivet efter barnets behov.  

”Jag försöker att dra ut på föräldrapenningen så länge som 

möjligt. Barnen mår nog bäst av att vara med sin mamma så 

länge som man har möjlighet att vara hemma med dem.” (Stina) 

”Jag försöker spara dagar så att jag inte behöver jobba heltid när 

jag går tillbaka till jobbet”(Lotta) 
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Den generella åsikten var att mamman är hemma först och mer eller mindre avgör hur länge 

och om pappan skall vara hemma. Återkommande argumentet till detta var amningen och hur 

länge man väljer att amma sitt barn. 

”Det kändes som ett självklart val att jag skulle börja med att ta 

ut föräldraledigheten. Vi ville ju båda två att barnet skulle 

ammas så det föll ju på min lott att vara hemma åtminstone så 

länge som amningen pågick. Därför bestämde vi inte längden på 

föräldraledigheten utan bestämde att vi skulle känna oss 

för.”(Christina) 

 ”Jag som mamma är hemma först, det är mest naturligt för oss. 

Jag menar, efter förlossningen och det, så är det ju inte helt 

enkelt att börja jobba igen på en gång. Sen är det ju amningen 

också. Det blir ju så att man som mamma tar första 

tiden”(Irene) 

När det kommer till hur man planerar utifrån familjens ekonomiska situation, finns det tydliga 

skillnader i inkomst mellan könen. Oavsett utbildningsnivå tjänade samtliga kvinnor i studien 

mindre än sin respektive partner. I vissa fall hade paret en likvärdig inkomst, men ingen av 

kvinnorna i studien hade högre inkomst än sin partner. Även om man angav skillnader i lön 

och hushållets gemensamma ekonomi som en viktig orsak till att kvinnan är hemma större 

delen av tiden, så var det ändå kvinnans biologiska förutsättning att kunna amma barnet som 

var starkast motiverande till att kvinnan stannar hemma. 

”Vi räknade på hur det skulle bli om xxx(pappan) skulle stanna 

hemma, men det skulle göra ganska stor skillnad på hur mycket 

vi får ut i månaden, så därför blir det så att han tar lite dagar 

till sommaren i stället”(Sara) 

”Det blir ju jag som är hemma större delen, av olika orsaker. 

Pengar är en, men mest är det ju för amningens skull som jag är 

hemma först.”(Lotta) 

När det gäller uppfattningen om pappans föräldraledighet och föräldraansvar för barnet den 

första tiden var den generella bilden att pappans ansvar kommer lite senare, ”när barnen har 

blivit lite äldre”. De flesta informanterna ansåg att modern har en viktig uppgift första tiden 
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med barnen, man pratar om den naturliga anknytningen till modern som barnet får under 

graviditeten och man nämner även barnets behov av trygghet och närhet till modern.   

 ”Pappa får vara hemma sen, när amningen är färdigt. Det blir 

väl tidigast om 7 månader. Vi har planerat att dela lika så gott 

det går, men vi får se hur det blir. Det hänger ju lite på 

amningen”(Angelica) 

”Min man kommer att vara hemma lite mer sen, när barnen är 

lite större och klarar sig lite bättre utan mig”.(Johanna) 

Två av informanterna skiljde sig i uppfattning om pappans roll under de första åren. Dessa 

förklarade att de ansåg att pappans förmåga att ta ansvar för barnen när de är små är precis 

lika stor, men att de valt att vara hemma först ”mest bara för att det brukar ju vara så”. 

”Nej, min man är jätte duktig med lillan. Han skulle kunna varit 

hemma från första dagen och ge på flaska om jag pumpade. 

Men nej, vi diskuterade aldrig det som alternativ. Jag antar att 

jag är hemma först mest bara för att det brukar vara så, vi har 

liksom inte funderat om det skulle finnas andra 

lösningar…”(Susanne) 

Några av informanterna var tydliga med att påpeka att de försökte dela föräldraledigheten 

jämt mellan sig men att det inte fungerat i praktiken. Åter igen kopplar man det till barnets 

bästa och menar att barnet är vant att vara med mamman och man ville inte riskera att barnet 

skulle bli otryggt om man gjorde för stora förändringar i detta.  

”vi hade planerat att vara hemma ett halvår var, men när det 

började närma sig att (pappan) skulle vara hemma sin period, 

ångrade jag mig. Jag var absolut inte redo att lämna ifrån mig 

lillen och börja jobba. Och sen så var lillan inne i en jätte orolig 

utvecklingsfas, så det blev inte alls bra”(Johanna) 

6.2 Föräldraledigheten – Hur förändras parets jämställdhet och hushållets arbetsdelning 

efter barnets nedkomst? 

När det gäller arbetsdelningen av hushållet hos paren innan de fick barn, hävdar mina 

informanter att fördelningen av detta var mer eller mindre jämlik. Man menar att så länge 

båda har en heltidssysselsättning så bidrar var person till hemmets sysslor i ungefär lika stor 
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utsträckning. Dock tenderar flera av informanterna mena att det var de själva, alltså kvinna 

som ändå gjorde lite fler sysslor än sin partner. 

”Innan barnen föddes jobbade vi heltid båda två. Vi försökte 

dela på hushållssysslorna så gott det gick, men det var nog jag 

som drog det tunga lasset ändå. Men vår tanke var i alla fall att 

vi skulle dela på ansvaret.” (Susanne) 

Avgörande till varför man försökte dela på hushållssysslorna beror i stor utsträckning på att 

den tid som återstår efter yrkesarbete och hemarbete, fritiden, skall fördelas rättvist. Argument 

som ”det är ju inte speciellt juste att en av oss ska jobba hela dagen och sen fixa allt hemma 

medans den andre bara sitter” och uttalanden som ”jag tänker ju inte komma hem och tvätta 

hans kläder om han bara drar iväg på sina egna nöjen” är något som informanterna 

återkommer till och upprepar.  

Efter att paret har fått barn och föräldraledigheten börjar tenderar åsikten om hur hemarbete 

skall fördelas att förändras. Flera informanter uppger att den tid man spenderar i hemmet 

numera används till barnens omsorg och de sysslor som innefattar hushållets underhåll.  

 ”Nu är det ju annorlunda… jag är ju ändå hemma hela dagen, 

så det blir självklart att jag tar hand om tvätt och städ och 

sådant. Det är ju inte så konstigt egentligen.”(Susanne) 

Det är ju självklart jag som är hemma som tar lillen om han 

vaknar på natten, jag kan ju faktiskt sova en stund på dagen om 

det skulle vara så att jag blir trött. Det blir ju skillnad för 

pappan som faktiskt ska till sin arbetsplats. (Stina) 

 

”…och så länge jag hinner med att fixa med tvätt och städ och 

matlagning så är det ju ok för mig. Det ger ju mig och pappan 

mer tid att göra roliga saker tillsammans. Och sen är det ju 

faktiskt ganska mysig att vara hemma och pyssla.”(Johanna) 

Kvinnornas andel av hemarbete har i samtliga fall ökat, men informanterna beskriver 

samtidigt att de inte bär hela ansvaret utan att vissa sysslor ligger på mannens ansvar att 

utföra. Som exempel uppgav en kvinna att hon tar hand om städningen och matlagningen 

medan hennes man tar ansvar för tvätten, bilen och trädgårdssysslorna. Andra berättade att 
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man delar på den tyngre städningen när båda är hemma och sedan tar kvinnan hand om de 

mindre sysslorna. Exempel på vad som kan ingå i de mindra sysslorna är ”diska, stryka och 

allmänt fixa i ordning”. Det gemensamma var dock att generellt tar mannen ansvar för de 

tyngre och yttre sysslorna, medan kvinnorna sköter matlagning och den ”lättare” städningen. 

Några av informanterna beskriver även att ”storhandla” gör paret tillsammans som en 

gemensam aktivitet på lediga dagar, sen sköter kvinnan det som måste kompletteras under 

veckan. Detta beskrivs som att ”småhandla”.  

Vad gäller fördelningen av parets fritid menar några informanter att situationen är förändrad 

och att nya värderingar och prioriteringar gör att gamla intressen ”lagts på hyllan så länge”. 

Två av informanterna menar att de inte har tid att gå till träningen eller träffa sina gamla 

kompisar, för att ”dagarna är så inrutade”. Man menar vidare att barnens tider gör att de 

själva får anpassa sina aktiviteter. Flera av informanterna beskrev även att amningen gör att 

de blir mer bundna till barnet och hemmet, det är en orsak till att man inte längre kan ”sticka 

iväg på sina egna aktiviteter”.  

”…nej, brösten sitter ju fast på mig, vad ska jag göra? Det är ju 

ingen ide´ att  sticka iväg någon längre stund utan honom 

(barnet), man blir ju hemringd igen..haha”(Christina) 

Detta till skillnad från männen som inte i samma utsträckning har förändrat sina fritidsvanor. 

Åsikterna går isär när informanterna beskriver parets situation. Ett flertal kvinnor i studien 

menar att det inte finns någon anledning att ”han också ska stanna hemma”, eller att ”det inte 

spelar dem någon roll om han sticker iväg ibland”, medan andra menade att de ställer högre 

krav på att mannen skall finnas på plats i hemmet men att han fortfarande hade kvar sina 

gamla intressen. 

”jo han har kvar sin träning, men inte lika mycket som förr 

visserligen. Men jag orkar helt enkelt inte, det är så mycket 

annat just nu. Jag får träna sen, när barnen klarar sig lite bättre 

utan mig. Men han kan ju glömma att han ska dra iväg typ fem 

gånger i veckan som han gjorde förr”(Irene) 

6.3 Moderskapet – förväntningar, normer och ideal 

Kvinnorna i studien beskriver vissa aspekter av sitt moderskap som splittrat. Man menar att 

det kan vara mer eller mindre svårt att orientera sig mellan olika föreställningar och ideal. Att 
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vara en god moder innebär för de flesta av informanterna i studien att de försöka leva upp till 

både sina egna och även andras förväntningar.  

Moderskapets fördelar beskrivs av informanterna som att det skapar ”välbefinnande” och 

”känslor av trygghet och glädje”. En av informanterna uttrycker även att hon ”äntligen hittat 

rätt i livet”. Ett vanligt förekommande svar var att tiden med barnet/banen var ett av det bästa 

med att vara mamma. Man menar att föräldraledigheten är en förmån som ger tid till barnet. 

Detta var något man ansåg ”gav mycket tillbaka”. Det man beskrev var att den nya rollen som 

mamma kräver stora uppoffringar av den egna tiden, men att få vara med barnen 

kompenserade för detta. En av informanterna angav också att den egna identiteten hade 

utvecklats positivt och hon hade ”lärt känna sig själv mer”.  

”Det bästa med att vara mamma är att få ge av sig själv till det 

här nya lilla livet”(Lotta) 

”de dagar man får till det och har flyt så att allt fungerar och 

man hinner med allt så känner man sig riktigt stolt över sig 

själv! det är inte ofta, men ibland så går det!”(Johanna) 

 

Moderskapets nackdelar beskrivs till viss del i form av tidsbrist och prestationsångest. Man 

beskriver återkommande att kraven på att hinna med ”allt” är stora, framför allt ifrån dem 

själva. Att inte hinna med ”allt” beskrivs som en känsla av misslyckande.  

”Det sämsta med att vara mamma är nog den ständiga pressen 

att hinna med allt jag borde hinna med. Det är så många nya 

måsten, sen har man ju ansvar över ett nytt litet liv som man 

verkligen vill ge allt man kan, men det blir ju att man får offra 

sin egen tid.”(Angelica) 

”Jag får dåligt samvete så fort jag inte prioriterar lillan först. 

Låter jag henne ligga och skrika lite för länge för att jag t.ex. 

står i duschen så kan jag må dåligt för det ganska länge, för jag 

borde kunna planera lite bättre.” (Sara) 
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”Att ha ordning på hem och familj tar otroligt stor energi, ändå 

kallas det mammaledighet… haha! Det borde minsann kallas 

mammajobb!”(Anna) 

”Det är en av de sämsta grejerna med att få barn, det fungerar 

inte att planera. Man måste bli världsmästare på att 

improvisera och jobba som brandsläckare, det är väl mycket det 

som är stressande. Att hinna med allt…(Camilla) 

Flertalet informanter gör även tydligt att de prestationer som de själva upplever ingår i 

moderskapet och föräldraledigheten, inte bara är deras egna, utan att dessa även speglar de 

förväntningar som kvinnorna upplever att omgivningen har på dem. 

 ”Lasse tror ju att allt är guld och gröna skogar, att man bara 

glider runt med en kaffe-latte och njuter. Han inser ju inte allt 

jobb det innebär att vara hemma. Så det är ingen idé att beklaga 

sig där inte för han slår på dövörat och skrattar!!!” (Angelica) 

”Middagen ska vara lagad av fina färska råvaror stå på bordet 

kl sex när mannen kommer hem. Sen ska man gärna hinna vara 

snygg och stylad varje dag också, typ naglar och hår och allt det 

där. Det är precis som om de inte fattar att det också tar tid.” 

(Stina) 

Under samtalen om vad man anser vara det bästa och det sämsta med att vara moder uppkom 

bland annat en del funderingar runt kvinnornas nya ”mammakroppar”. Flertalet av 

informanterna uttryckte frustration över de extra ”mamma kilona som vägrade försvinna.  

”Jag anstränger mig för att hinna få tid till träning, men det blir 

inte alls i den utsträckning som jag borde träna. Mamma kilona 

hänger kvar…..tyvärr…haha, men va fan, jag får väl skylla mig 

själv som käkar kladdkaka.”(Irene) 

Att kroppen inte är som ”den var innan” är något som informanterna upplever som 

”bekymmersamt” och ”frustrerande”, inte bara utifrån sin egen upplevelse, utan även utifrån 

kvinnornas föreställningar om vilka förväntningar och önskningar deras partner har på dem. 
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”Jag försöker snygga till mig så gott det går, men oftast blir det 

ju bara joggning byxorna och sen ner till lekparken. Det är ju 

tråkigt för Lasse, han undrar nog vart tjejen han blev kär i tog 

vägen. Jag försöker piffa upp mig… ibland... för hans skull.” 

(Angelica) 

Under intervjuerna återkommer kvinnorna ofta till temat matvanor, matlagning och hälsosam 

kost. Kvinnorna beskriver att ledigheten i sig skapar mer tid till hushållsysslorna, vilket ses 

som en fördel då det skapar tid att laga hälsosam mat som de kanske inte hinner med annars.  

”Det är så skönt att kunna satsa lite extra på tex matlagningen. 

Jag har ju mer tid att göra ordentlig mat nu. Innan blev det 

mycket halvfabrikat, men nu så försöker jag göra ordentlig och 

nyttig mat. Det är ju viktigt att barnen får bra matvanor i 

livet.”(Christina) 

Men för vissa av informanterna är kraven på matlagningen en källa till frustration och känsla 

av oduglighet. Framförallt är dessa känslor av oduglighet något som man upplever när man 

jämför sig med andra mödrar.  

”Jag upplever ofta att alla andra mammor klarar allt galant, det 

lagar egen ekologisk mat och går till lekplatsen även om det 

regnar och så där…det känns liksom som om jag borde ta mig i 

kragen och fixa allt man borde göra för att barnen ska må bra. 

Tydligen ska man hinna göra ekologiskt potatismos, motionera 

för att vara snygg och utöva alla mina gamla fritidsintressen 

som jag hade innan jag fick barn.”(Anna) 

Även amningen förknippas med att vara en duglig och lyckad moder. Att amningen fungerar 

är av stor betydelse för kvinnornas upplevelse av att vara ”en god moder”. En icke fungerande 

amning upplevs som ett misslyckande i rollen som moder.  

”Allt fungerade bra i början, men sen började amningen 

strula. Det var jätte jobbigt. Jag producerade mindre 

mjölk än lillen behövde för att bli mätt, så vi fick 

komplettera med flaska och ersättning, det kändes som ett 

totalt misslyckande.”(Camilla) 
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7. Analys 

Analysen presenteras tematiskt utifrån studiens frågeställningar. Analysen söker företeelser 

som ligger under ytinnehållet i empirin. Genom att koppla ihop teori och empiri är målet med 

analysen att lyfta fram en förståelse för hur kvinnorna i studien upplever sitt moderskap.  

7.1 Föräldraledigheten – Vems ansvar? 

Det finns två huvudargument som är avgörande när informanterna beslutar om hur 

föräldraledigheten skall fördelas. Den ena är ”barnets behov” och den andra är ”den 

gemensamma familjeekonomin”.  

När det gäller ”barnets behov” tenderar kvinnorna i studien att ta på sig ansvaret för att 

tillgodose detta. I stor utsträckning förklarar kvinnorna detta utifrån en tanke om hennes 

”naturligt omvårdande egenskaper”. Moderskapets ”naturlighet” förankrar informanterna i 

kvinnans biologiska förutsättningar att bära, föda och nära barnet. Enligt Bäck-Wiklund & 

Bergsten (1997) finns myten om den goda modern och hennes naturligt omvårdande 

egenskaper återgivna redan i antikens mytologi och även normativa folksagor. Dessa 

cementerads under industrialiseringen genom de borgerliga idealen. Kvinnan kunde då vinna 

respekt genom sin omsorg av hem och familj. Normer om kvinnans omvårdande egenskaper 

förankrades i biologiska förklaringar om kvinnans förmåga att föda barn.  Detta var också 

tydligt hos flera av informanterna som menade att mamman hade ett försprång i relationen till 

barnet pga. den närhet som förknippas med graviditeten och amningen.  

Informanterna talar om det ”naturliga moderskapet” och framför allt nämner de sin förmåga 

att amma barnet. Kvinnorna beskriver vidare hur deras tanke om vem som har primärt ansvar 

för barnet utgår ifrån detta biologiska försprång. Generellt beskriver alla informanter att 

anledningen till att kvinnan är hemma först och mest är för att det är mest ”naturligt”. En av 

kvinnorna uppgav att hon ansåg att mannen var ”duktig” med barnet och att egentligen hade 

han kunnat stanna hemma, men hon hade valt att ”göra som man brukar”, dvs.  -hon stannar 

hemma, ändå. Eva Magnusson (2006) skriver om det naturliga som norm och hur 

naturlighetsargumentet är en stark orsak till att kvinnor och män får olika positioner i 

föräldraskapet. Detta stämmer väl överens med informanternas tanke om sitt naturliga 

försprång i föräldrarollen. Informanterna menar att graviditeten, förlossningen och amningen 

är centrala orsaker till att kvinnan har en bättre förmåga att ta ansvar för barnens omsorg, i 

alla fall den första tiden.  

Magnusson (2006) menar att när handlingar upprepas genom att man gör som man brukar, 

befäster detta normen ytterligare och den utvecklas till moraliskt riktiga handlingar. Att 
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kvinnorna i studien lägger stor vikt vid sin förmåga att amma kan tankas förklaras av att det 

har utvecklats en moralisk tanke om att den goda modern ammar sitt barn genom att denna 

handling har upprepats historiskt. Förmågan att amma kopplas även till kvinnans biologi och 

detta utgör en orsak till att kvinnorna i studien menar att det primärt är deras ansvar att 

tillgodose barnets omsorg.  

Gemensamt för alla kvinnorna i studien är en tanke om att det är modern som ska anpassa 

yrkeslivet efter barnets behov. Detta gör man genom att ”gå ner i arbetstid under 

småbarnsåren” och ”dra ut på föräldradagarna så länge som möjligt”. De flesta 

informanterna menade att barnen mår bäst av att vara med sin mamma så länge den 

möjligheten finns, därför har de satt sitt yrkesliv i parantes till förmån för moderskapet. Dessa 

föreställningar bekräftas av Bäck-Wiklund & Bergsten (1997) som menar att 

moderskapsidealet förutsätter att kvinnan sätter omsorgen om barnen och familjen i första 

hand medan männen i familjerna inte agerar på samma sätt utan ser sig själva som både 

familjeförsörjare och fäder. Detta kan även tänkas förklara att informanterna utgår ifrån att det 

är kvinnas uppgift att avgöra när och om papporna ska vara hemma. Ingen av informanterna 

uttryckte att pappan skulle gå ner i tid eller anpassa sitt yrkesliv utefter barnens behov, vilket i 

princip var en självklarhet för kvinnorna. Istället menar kvinnorna att pappans ansvar kommer 

senare ”när barnen blir lite större” och när barnen ”klarar sig bättre utan sin mamma”. Andra 

orsaker var att barnet kan bli otryggt eller att kvinnan inte känner sig redo att lämna ifrån sig 

omsorgen om barnet. 

Det andra argumentet för vem som tar ansvar över föräldraledigheten är det gemensamma 

hushållets ekonomi. I alla familjer i studien tjänade mannen mer eller minst lika mycket som 

kvinnorna. Kvinnorna menade också att den ekonomiska aspekten var en starkt drivande 

faktor till att kvinnan tar ut det mesta av föräldradagarna. Bland annat menade en informant 

att mannens inkomstbortfall skulle ”göra för stor skillnad” i hushållsekonomin om han skulle 

vara hemma istället för henne. 

I Hemmet, barnen och makten (Ahrne och Roman 1997) kommer författarna fram till att när 

det mer eller mindre jämställda paret bildar familj, dvs. när barnen föds, tenderar den 

traditionella arbetsdelningen mellan könen uppstå. Med andra ord är det just 

familjebildningen som är orsak till reproduktionen av könsmaktsordningen. Ahrne och 

Roman(1997) förklarar detta med att både män och kvinnor har en traditionell normativ syn 

på moderskapet och därför väljer kvinnorna själva att vara hemma i större utsträckning än 
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männen. Min slutstat är att genom att använda kvinnokroppens biologiska funktioner som 

förklaring till att hon har en närmare och för barnet tryggare relation, reproducerar paret 

könsmaktsordningen i samband med barnens födsel. Mannens huvudsakliga uppgifter blir det 

indirekta omsorgsansvaret, med familjens försörjning i fokus. Resultatet blir att hon är den 

som vårdar och han är den som försörjer. Traditionella könsroller upprätthålls därmed.  

7.2 Föräldraledigheten – Hur förändras parets jämställdhet och hushållets arbetsdelning 

efter barnets nedkomst? 

Efter att paret har fått barn förändras i stor utsträckning vardagen för samtliga informanter. 

Tydligast märks detta för kvinnorna då, det är de som i störst utsträckning är hemma och 

vårdar barnet. Samtliga kvinnor i studien beskriver att innan paret fick barn fördelades 

hemmets sysslor mer eller mindre lika mellan paret. I viss mån utrycker informanterna att de 

var de själva som ändå utförde hushållsysslor i högre utsträckning än sina respektive partners. 

Dock är den generella bilden att sysslorna fördelades mer eller mindre lika mellan mannen 

och kvinnan. Detta gjordes i synnerhet utifrån ett argument om att fritiden måste fördelas 

jämlikt mellan paret. Man syftar på att en snedfördelning av hemarbetet ger en orättvis 

fördelning av fritiden.  

Bilden förändras dock efter att paret har fått barn. Man går från en tanke om rättvis fördelning 

av hemarbetet till en tanke om en naturlig fördelning. Flera av kvinnorna i studien får 

huvudansvaret för hemmets skötsel i samband med föräldraledigheten. Även om flera av 

kvinnorna utrycker tankar om otillräcklighet och tidsbrist för att orka hinna med allt, tenderar 

de normativa förväntningar som informanterna har på sig själva i rollen som moder, att 

innefatta ansvar för tvätt, städ och matlagning i det gemensamma hushållet. Detta blir inte 

minst tydligt i samband med barnafödandet och moderskapet. Enligt teorier om den diskursiva 

makten kan det uppstå könade föräldraskap då föräldraroller behäftas med olika kvinnliga och 

mannliga egenskaper. Genom ”det vanligas makt” kommer män och kvinnor att identifiera de 

könade egenskaperna som personliga egenskaper. Magnusson (2006) menar att när en person 

utför en viss färdighet som både personen och omgivningen blir nöjd med kommer denna 

färdighet att så småningom att bli en integrerad del av den personens identitet. I samband med 

barnafödandet behäftar kvinnorna i studien sig själva med moderliga egenskaper, dessa 

egenskaper och färdigheter bekräftas av omgivningen som korrekta och leder till att den 

personliggörs. Informanterna uttrycker att ”jag är ju ändå hemma hela dagen” och ”självklart 

fixar jag tvätt och städ”, ”…så länge jag hinner med tvätt och städ och matlagning så är det 

ok för mig”. Generellt resonerar kvinnorna utifrån att ”de ändå är hemma”. Tiden som 
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spenderas i hemmet tenderar att vara avgörande för hur stor andel av hushållssysslorna som 

skall utföras av den respektive parten. Att den föräldralediga mamman spenderar större delen 

av sin tid i hemmet innebär att hon får ta större delen av hushållssysslorna på sitt ansvar. 

Ansvaret för att sysslorna utförs är hennes oavsett att mannen också spenderar delar av sin tid 

i hemmet. Att dessa uppgifter naturligt faller på kvinnan ser man i flera fall inte som något 

problem utan menar att detta är något som man vill ”hinna med” dels för nöjet av att göra det 

och dels för att det ger en känsla av välbefinnande att ”vara duktig”. Hirdman (2004) menar 

att genussystemet bygger på en isärhållning av könen, mer bestämt innebär detta att män och 

kvinnor är två olika sorter med olika uppgifter som utförs på olika platser/sociala rum. Hon 

benämner dessa som A och B typer. Kvinnans särskildhet kommer utifrån hennes förmåga att 

vara moder, att föda och nära barn, en förmåga och egenskap som mannen inte har. Denna 

isärhållning bekräftas också av de flesta av mina informanter. Det resulterar i att kvinnan 

föder barnet, kvinnan ger barnet mat samt stannar hemma och utför alla hemmets uppgifter 

medan mannen fortsätter som förr, ”-tills barnen blir lite äldre”. 

Isärhållningen fortsätter även när det gäller hushållet, där mina informanter pekar på att det 

finns ”manliga” och ”kvinnliga” sysslor i hemmet. Männen sköter i regel de” tyngre” 

sysslorna som t.ex. utomhussysslorna, trädgårdsarbete och bilen. Inomhus ”hjälper han till” 

med den ”tyngre städningen” medan hon ”fixar i ordning” och sköter matlagningen. 

Arbetsfördelningen i hemmet är ett tydligt exempel på genuskontraktets inverkan i 

informanternas vardag. Enligt Hirdman (2004) upprättas osynliga avtal och 

överenskommelser mellan könen utifrån vad som kan anses vara manliga och kvinnliga 

sysslor, utifrån dessa fördelas hemarbetet mellan mannen och kvinnan. Avtalen är kulturella 

arv som ofta förklaras och motiveras utifrån könens biologiska skillnader (Hirdman, 1988). 

Ur ett historiskt perspektiv menar Hirdman (2004) att genuskontraktet är under kontinuerlig 

förändring, det vill säga att det får nya former i stället för att tunnas ut. Exempelvis beskriver 

informanterna hur mannen har en självklar roll som delaktig i hushållssysslorna, men att det 

samtidigt finns en uppdelning av hushållsysslorna mellan könen. Det män och kvinnor sysslar 

med blir därför fördelat i olika sociala rum utifrån egenskaper som tillskrivs könen, dessa 

egenskaper förankras ofta med biologiska förklaringar (Hirdman 1988).  

Ovanstående analys beskiver hur normativa föreställningar om moderskapet och 

genussystemet skapar tydliga traditionella könsroller i parrelationen. Genuskontraktet får en 

ny och tydligare funktion i parets liv. Detta blir tydligt när man fokuserar på hur 

hushållsarbetet fördelas före och efter barnets nedkomst. Detta visar och bekräftar även 
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tidigare studiers resultat som pekar på att könsmaksordningen reproduceras i parförhållandet i 

samband med att dessa får barn (Ahrne & Roman, 1997). Kvinnorna i studien beskriver hur 

de efter att de fått barn, får ett nytt förhållningsätt gentemot sig själva genom sin roll som 

moder och hur den knyts till normativa föreställningar om kön. En central fråga är då varför 

kvinnan i ett mer eller mindre tillsynes tidigare jämställt förhållande väljer att återskapa 

könsmaksordningen i samband med att paret får barn?  

7.3 Moderskapet – Vilka förväntningar, normer och ideal upplever kvinnorna? 

Kvinnorna i studien beskriver sitt moderskap som splittrat. Flera av kvinnorna beskriver hur 

de försöker att leva upp till vad de menar är ett gott moderskap, det skall lagas ekologisk mat, 

barnen skall ha frisk luft oavsett väder, hemmet skall vara skinande rent som i Ajax reklamen 

och kvinnorna skall vara glada, pigga och vackra. Dock beskriver några av informanterna 

dessa upplevelser med en stor del cynism i sina uttalanden. Trots det tenderar de att uppleva 

en form av misslyckande när de inser omöjligheten att leva upp till alla dessa ideal.  

Moderskapet tenderar att vara behäftat med flera egenskaper som informanterna vill leva upp 

till. Förväntningarna på dessa egenskaper uttrycks både av dem själva och av andra i deras 

omgivning. När informanterna lyckas leva upp till sina egna och andras förväntningar på 

moderskapets egenskaper tenderar de att uppleva känslor av ”lycka, glädje och trygghet” i sin 

roll som moder. Man beskriver även detta som ”en känsla av att ha hittat rätt i livet”. Jag 

förknippar detta med Magnussons (2006) teori om hur egenskaper som genom ”det vanligas 

makt” uppfattas som en del av personligheten. Omgivningen bekräftar den korrekt utförda 

egenskapen och personen kommer att identifiera sig med dessa som en del av sin egen 

identitet. Att misslyckas med att leva upp till de egenskaper som är behäftade på moderskapet 

beskrivs på samma sätt som ett misslyckande.  

I samtalen med informanterna återkommer tankar som ”den jag var innan jag fick barn”. 

Generellt refererar man till sin kvinnlighet/feminina sida till något som var ”förr”, innan de 

fick barn, något man inte längre ”är”, men vill försöka få tid till. Här anges bland annat 

kroppen vara en orsak till frustration och missnöje. Det kan handla om att ”piffa till sig”, ”klä 

sig snyggt” eller hinna med att träna för att ”bli av med mammakilona”. Relationen med 

mannen är något som flertalet av informanterna anger som orsak till att de vill leva upp till 

dessa ideal. Ett av de nya moderna idealen benämner Hirdman (2004) som mediastereotypen 

B. Denna kvinna är i många avseenden sexualiserad, hon är mer eller mindre sitt könsorgan. 

Ett förtydligande och en extremisering av A och B uppstår, där mannens begär och kvinnans 
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behag är centralt. Kvinnorna i studien kan inte längre identifiera sig med denna 

mediastereotypen B utan ger uttryck för frustration gentemot sin nya ”mammakropp”, den 

som inte längre motsvarar mediabilden av mannens begär. Tydligt är också att det är just i 

relationen till mannen som detta problem uppstår hos kvinnorna. Mediastereotypens kvinna 

behäftas av informanterna till viss del med skönhetsideal och sexualitet. Detta är något som 

informanterna menar krockar med moderskapet. I grundformlerna A-B torde dessa inte 

krocka med varandra, då moderskap och kvinnlighet sammanfaller, men en förklaringsfaktor 

skulle kunna vara att moderna ideal om kvinnan, sätter dessa ur spel. Man angav orsaker som 

tidsbrist och orkeslöshet till att man inte lade ner tid på detta, att leva upp till idealen, även om 

man skulle vilja. 

Hirdman menar att kön och genus är centrala faktorer för de identitetsskapande processerna, 

varför individen skapar och upprätthåller genus genom att regissera sina handlingar utifrån 

samhällets kollektiva värden. Att kvinnorna i studien slits mellan olika ideal är tydligt.  I 

rollen som mamman upplever flera av kvinnorna förväntningar på att de ska sköta barn, hem 

och hushåll, laga ekologisk potatismos, skura och stryka tvätt samtidigt som hon förväntas 

vara vacker, förförisk och sexuell. Hirdman (2004) anger även att extremiseringen av A och B 

även gör glappet mellan stereotypen och verkligheten större. Att kvinnorna i studien upplever 

sig själva vara mitt i ett glapp mellan ideal och verklighet är något som framkommer som 

relativt tydligt.  
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8. Avslutande diskussion 

Syftet med den här studien var att få en djupare förståelse för moderskapet och vilka 

normativa förväntningar det finns runt rollen som mamma. Vidare belyser studien hur paret 

väljer att fördela ansvaret av föräldraledigheten samt hur könsroller får en ny betydelse i en 

parrelation i samband med att paret får barn .  

Ett av resultaten studien pekar på en uppfattning om att det finns ett naturligt moderskap som 

kan härledas ur biologiska förklaringar. Detta naturliga moderskap är det som informanterna i 

studien återkommer till som förklaringsbakgrund till hur man väljer att utforma 

föräldrarollerna och vilka förväntningar man har på sig själv i sitt moderskap. I intervjuerna 

med kvinnorna tenderar deras egna normativa föreställningar om moderskap och faderskap 

sätta mannens roll som pappa i parantes och kvinnorna ger sitt eget moderskap 

tolkningsföreträde. Exempelvis är den generella åsikten bland kvinnorna i studien att det är 

modern som avgör föräldraledighetens fördelning. Man anser att pappan får vara hemma sen, 

efter amningen, och när kvinnan/modern anser att hon är redo att lämna ifrån sig barnet. Även 

det faktum att informanterna hänvisar till sin egen kropp och förmågan till att vara gravid, 

föda barn och i synnerhet amma barnet, pekar på en tanke om modern som primär vårdare. 

Kvinnorna menar vidare att man inte funderat på andra alternativ, därför att ”så brukar man 

göra”.  

Normativa föreställningar tycks ha en avgörande betydelse för hur könsroller konstrueras i 

familjen i samband med att paret får barn. Paret får genom traditionella könsroller en 

förskjutning i relationens balans. Jämställdheten i parets relation går från att ha varit 

symmetrisk till att bli mer asymmetrisk. Familjen blir mer könsspecialiserad och traditionella, 

normativa och stereotypa roller tilldelas familjens medlemmar. Som exempel blir till en viss 

del fördelning av hemarbetet mer könsspecifikt, där de sysslor som generellt anses tyngre 

faller på manen och kvinnan tar hand om de traditionellt mer kvinnliga uppgifterna. Dock 

uttrycker kvinnorna en tanke och önskan om jämställdhet i relationen, men trots det 

återkommer det normativa föreställningar om manligt/faderskap och kvinnligt/moderskap 

under intervjuernas gång. Exempel på detta är att kvinnorna utgår ifrån att de som mödrar har 

en naturligare relation till barnet och hur de poängterar att mannen är duktig när han kan 

hantera de sysslor som man anser att kvinna har en naturlig förmåga att göra.  

Det skulle vara intressant att gå vidare med studien utifrån den problematiken för att studera 

hur faderskapet konstrueras i interaktionen mellan mannen och kvinnan. Hur upplever 
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mannen sitt faderskap och vilka normativa förväntningar finns det på faderskapet?  Hur stort 

handlingsutrymme upplever egentligen mannen att han har i sin roll som fader? 

Ett annat perspektiv som skulle vara intressant att studera är om och hur normativa 

föreställningar om moderskapet skapas och upprätthålls av de samhällsinstitutioner som har 

som uppgift att vara ett stöd i föräldrarollerna, som exempel Mödravårdcentral, 

Barnavårdcentral och amningsmottagning. Vilka attityder och föreställningar om moderskapet 

förmedlas från dessa institutioner?  

Sammanfattningsvis är min tolkning av resultatet att traditionella könsroller får en ny 

betydelse under föräldraledigheten. Moderskapsdiskursen skapar ett sätt att vara ”rätt” i sin 

roll som mamma, och genom det vanligas makt har denna sedan en möjlighet att cementeras 

under föräldraledigheten. Moderskapet är en social institution där specifika förväntningar på 

rollen som mamma utgör de normer som individen i sin roll som moder förväntas leva upp 

till. Modersidealet som eftersträvas av kvinnorna i undersökningen ligger inte alltid nära den 

verklighet som dessa kvinnor lever i vilket kan skapa känslor av otillräcklighet hos kvinnorna. 

Könade föräldraroller och normativa förväntningar på dessa gör att kvinnornas 

handlingsutrymme begränsas i samband med att paret får barn. Även det faktum att 

moderskap och faderskap skapas på olika villkor i samhället, där ett aktivt faderskap 

konstrueras utifrån politiska riktlinjer och lagstiftning (”öronmärkta dagar”), medans 

moderskapet konstrueras efter normativa förväntningar på hennes biologiska förmågor och 

hennes naturliga moderskap kan vara en förklaring till varför könsroller ökar i betydelse efter 

barnets nedkomst. 

Att mina informanter ligger så nära varandra i sin uppfattning om moderskapet kan tänkas 

förklaras av att de i stor utsträckning känner eller känner till varandra och umgås i ett 

gemensamt socialt nätverk. Hur moderskapet konstrueras varierar säkerligen mellan olika 

sociala grupper. Dock ser jag ett stort värde i att få en förståelse i hur dessa kvinnor uppfattar 

sitt moderskap och vilka förväntningar de har på sig själva i sin roll som mamma. 
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